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 آيا تورم در ايران قابل مهار است؟
 ش��يوع تورم همواره در اقتصاد اي��ران به عن��وان بزرگ ترين معضل 
اقتصادي شناسايي ش��ده، اما با اين وجود مهار آن هيچ گاه و در هيچ 
دوره اي به طور ريشه اي ميسر نبوده است. به راستي چرا مهار تورم تا 
اين اندازه غيرقابل دسترسي بوده و مهم تر اينكه براي ريشه كن كردن 

آن چه بايد كرد؟
 قبل از پاسخ به اين سؤال بد نيست بدانيم كه اقتصاد همانند يك معادله 
چند مجهولي بوده و تورم تنها يكي از مجهول هاست و ساير مجهول هاي 
اين معادله پيچيده از جمله رشد اقتصادي، نرخ بيكاري، نوع بازارها و 
سياست هاي پولي و ارزي همگي مانند تورم در اين معادله تأثير گذار 
هستند و هيچ يك در انزوا تغيير نمي كنند. بنابراين اولين نكته مورد 
توجه در مقابله با تورم همين است كه بدانيم تورم به تنهايي قابل مهار 
نيست، مگر اينكه بهبود در ساير متغيرهاي اقتصادي به طور همزمان 

صورت گرفته و اقتصاد رشد و توسعه يابد. 
 در ميان اين متغيرها، تورم به معناي افزايش قيمت ها بر اثر پيشي گرفتن 
تقاضا از عرضه در مورد بازار يا كااليي خاص )يا خدمات( پديدار مي شود. به 
بيان ديگر افزايش قيمت ها به دليل رشد نسبي تقاضا در برابر عرضه )يا همان 
كاهش نسبي عرضه در برابر تقاضا( صورت مي گيرد. در ايران افزايش قيمت 
اكثراً در مواردي رخ داده كه ش��وك عرضه اي سبب كاهش نسبي عرضه 
كااليي خاص در بازار شده و سبب رشد سريع قيمت ها مي شود. بنابراين 
دومين نكته مهم در مورد تورم به نوع بازار مرتبط اس��ت. چنانچه بازار در 
مورد كااليي خاص بسته و غيررقابتي بوده و تعداد عرضه كنندگان محدود 
باشد، وقوع شوك هاي عرضه اي سبب افزايش سريع قيمت ها مي شود. در 
ايران نيز متأسفانه شمار زيادي از بازارها در كنترل شركت ها و گاه افرادي 
خاص بوده كه گاه لقب سلطان گرفته اند. اين افراد محدود به دليل فقدان 
رقابت در بازار ممكن است خواسته يا ناخواسته موجب كاهش عرضه كاالها 

در بازار شده و به تورم دامن بزنند. 
 متغير بعدي كه در سالمت اقتصاد تأثير به سزايي دارد، سياست هاي 
پولي و ارزي هستند كه عموماً توسط بانك مركزي اتخاذ مي شوند؛ اين 
سياست ها را مي توان به دو دسته تقسيم كرد. دسته اول، سياست هاي 
انبساطي است كه عبارتند از كاهش نرخ بهره بانكي، افزايش وام دهي 
به دولت، صنايع و كارخانجات توليدي و همچنين كاهش )خواس��ته 
يا ناخواس��ته( ارزش پول ملي. اين سياس��ت ها اصوالً به دليل افزايش 
نقدينگي در اقتصاد تورم زا بوده، اما رونق را در اقتصاد تحريك كرده و 
سبب رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مي شوند؛ دسته دوم، سياست هاي 
انقباضي هس��تند و با افزايش نرخ بهره بانكي، كاهش وام دهي توسط 
بانك ها و افزايش ارزش پول ملي درس��ت عكس موارد باال عمل كرده 
و در نتيجه هم تورم و هم رش��د اقتصادي را كاهش مي دهند. چه بسا 
گاهي اوقات اتخاذ سياست هاي انقباضي سبب ركود و افزايش بيكاري 
در اقتصاد مي شوند. با توجه به اين موارد مي توان به سومين نكته مهم 
در مورد تورم و رابطه مستقيم آن با سياست هاي پولي و ارزي اشاره كرد.
تورم بسته به نوع سياس��ت هاي پولي و ارزي متغير است، اما رابطه اي 
عكس با نرخ رش��د اقتصادي دارد. هرگاه سياس��ت هاي پولي و ارزي 
انبساطي باش��د، تورم افزايش يافته، اما اقتصاد نيز رشد كرده و رونق 
مي گيرد و بالعكس هرگاه سياست ها انقباضي باشند، تورم مهار شده، 

اما اقتصاد دچار افت و ركود مي شود. 
 همانطور كه در ابتداي اين مقاله ذكر ش��د، توجه به مسئله تورم در انزوا 
امري اش��تباه اس��ت، بنابراين  مهار آن تنها در كنار حل ساير معضالت 
س��اختاري در اقتصاد امكان پذير مي باشد. بديهي اس��ت كه با توجه به 
پيچيدگي ساير متغير ها در اقتصاد اين امر در كوتاه مدت ميسر نخواهد 
بود. سياست هاي گذرا و كوتاه مدت كه طي چند دهه گذشته در كشور 
اتخاذ شده اند، از جمله امور مرتبط به تنظيم بازار، دخالت هاي مستقيم 
در قيمت گذاري ها و از اين قبيل هيچ گاه ثمربخش نبوده و نخواهند بود. 
بنابراين به منظ��ور حل اين معادله پيچيده و چندي��ن مجهولي، نياز به 
برنامه ريزي دراز مدت و انجام اصالحات ساختاري در اقتصاد مشهود است 

كه بايد با عزم مسئوالن و همت مردم در آينده نزديك تحقق يابد. 

تمديد معافيت خريد گاز و برق از ايران 
براي عراق

معافيت خريد گاز و ب�رق از ايران براي دولت عراق س�ه ماه ديگر 
تمديد شد و اين كشور تا 90 روز از ايران انرژي خريداري مي كند. 
به گزارش دنشنال، بخش نفت و گاز دولت عراق بيانيه داده كه مايك 
پمپئو، وزير امور خارجه امريكا خري��د گاز و برق از ايران را براي دولت 
عراق تا 90 روز ديگر تمديد كرده، اگرچه تاكنون هيچ مقام رسمي آن 
را تأييد نكرده است. بر اين اساس عراق به شدت به خريد برق و گاز از 
ايران وابسته است و تقاضاي برق در اين كشور نسبت به توليد باالست و 
نگراني وجود دارد كه در زمان پيك تقاضاي برق در تابستان در صورت 

كاهش صادرات برق از ايران ناپايداري در عرضه و تقاضا ايجاد شود. 
در حال حاضر عراق به دنبال آن است كه زيرساخت هاي تخريب شده 
توليد برق و گاز در دوره جنگ را بهبود بخشد. اخيراً عادل عبدالمهدي، 
نخست وزير عراق مذاكره اي در اين باره با وزير امور خارجه عراق داشته 

و اين تصميم پس از اين ديدار صورت گرفته است. 
پيش از اين وزير نفت و انرژي ع��راق اعالم كرد: ما در حال حاضر هيچ 
گزينه اي مناس��ب تر از ايران براي خريد گاز و برق نداريم، مسير ايران 
هم نزديك است و هم ارزان. وي گفته بود: ما همه گزينه ها را كه مي شد 
گاز و برق خريداري كنيم بررس��ي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه 

گزينه اي براي جايگزيني ايران وجود ندارد. 

داللي سكه هم شغل رسمي شد!
در حال�ي ۱۲ روز از اب�اغ ط�رح ماليات ب�ر خريد و فروش س�كه 
مي گذرد ك�ه ابهام�ات قانون�ي و اجراي�ي اين ط�رح كان هنوز 
برط�رف نش�ده و اظهارنظره�اي پراكنده مس�ئوالن س�ازمان 
امور مالياتي نيز باعث به وجود آمدن ابهامات بيش�تر مي ش�ود. 
به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين اظهارنظرها، مسئوالن ارشد سازمان 
امور مالياتي براي دريافت ماليات بر سكه، خريد و فروش اين سكه ها 
را به عنوان يك ش��غل تعريف كرده اند كه بر اساس آن هركسي غير از 
صرافان و كسبه زيرمجموعه اتحاديه طالفروشان، هم خريد و فروش 

سكه مي كند و از اين محل درآمدي دارد، بايد ماليات پرداخت كند. 
اين اظهارات مسئوالن مالياتي در حالي است كه در دستورالعملي كه 
توسط سازمان امور مالياتي در ۱۳ خردادماه ابالغ شد به صراحت اعالم 
شده است صاحبان مشاغلي كه حس��ب سوابق پرونده يا مجوز صادره 
از سوي مراجع ذي ربط به شغل مرتبط با خريد و فروش سكه اشتغال 
دارند، مشمول اين دستورالعمل نمي شوند و تنها مكلف هستند نسبت 

به تسليم اظهارنامه مالياتي شغلي خود اقدام كنند. 
بر اين اساس به نظر مي رسد صرافاني كه مجوز كسب وكار داشته باشند 
بايد يك نوع اظهارنامه مالياتي شغلي را ارائه كنند و كساني هم كه بدون 
داشتن مجوز اقدام به خريد و فروش مي كنند هم بايد يك نوع اظهارنامه 
مالياتي ديگر براي خريد و فروش سكه ارائه كنند و البته هر دوی آنها هم 

از نظر سازمان امور مالياتي به عنوان شاغل شناخته مي شوند!
اين در حالي است كه بر اس��اس تعريف مركز آمار از اشتغال، به افراد 
۱0 س��اله و بيش��تر كه در هفته   تقويمي قبل از هفته   آمارگيري طبق 
تعريف فعاليت اقتصادي، حداقل يك ساعت كار كرده اند يا به داليلي، 

به طور موقت كار را ترك كرده باشند، شاغل مي گويند. 
وزارت كار نيز در تعريف خود از شغل دائم مي گويد كه شغل دائم پست 
سازماني تعريف شده در يك كارگاه است كه مي تواند توسط فرد شاغلي 
اشغال شده يا نشده باشد. ش��اغل نيز كسي است كه در شغلي دائم در 
يك كارگاه فعاليت مي كن��د و از جنبه هاي اقتصادي و حقوقي به طور 

همزمان تابع همان كارگاه باشد. 
.......................................................................................................................................

 تشكيل بانك اطالعاتي 
بعد از حراج 35۰ هزار ميلياردي!

بعد از س�ال ها توزي�ع يارانه نق�دي و پرداخت ح�دود ۳۵0 هزار 
ميليارد تومان منابع بين غني و نيازمن�د، در نهايت دولت به اين 
فكر افتاده كه بايد با تجميع پايگاه ه�اي اطاعاتي مختلف بتواند 
خانوارهاي پردرآمد را شناسايي و از دريافت يارانه نقدي حذف كند. 
به گزارش ايسنا، طي حدود 9 سالي كه قانون هدفمندي يارانه ها به اجرا 
درآمد، دولت بدون غربالگري يا هدف گذاري ب��ه منظور توزيع بهينه 
يارانه هاي نقدي بين اقشار كم درآمد، اين مبلغ را هر ماه به طور يكسان 
بين تمامي افرادي كه در ليس��ت س��ازمان هدفمندي يارانه ها وجود 
داشتند، توزيع كرد؛ به طوري كه همواره بيش از ۷۵ ميليون ايراني يعني 
بالغ بر 90 درصد جمعيت كش��ور يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵00 توماني 
دريافت كردند كه بدون نياز به هيچ بررسي ای واضح است كه تمامي اين 

افراد نيازمند نبوده اند و دليلي براي پرداخت همگاني وجود نداشت.
در حالي دولت گاهاً اذعان مي ك��رد پايگاه هاي اطالعاتي دقيقي براي 
شناسايي ندارد كه ظاهراً در اين سال ها به فكر جمع آوري اين پايگاه ها 
هم نبود و اخيراً در برنامه اي كه سازمان برنامه و بودجه براي تغيير در 
ساختار بودجه ارائه كرده، در موضوع مربوط به اصالح نظام يارانه اي به 

تشكيل كارگاه هاي اطالعاتي اشاره كرده است. 
مسئوالن س��ازمان برنامه و بودجه اين موضوع را به طور واضح مطرح 
كردند كه در حال حاضر دولت اش��راف به اطالعاتي در س��طح درآمد 
خانوارها ندارد و در اين حالت بسيار محتمل است كه يارانه پرداختي 
به اقشار خاص و نيازمند نرسد و اين در حالي است كه مطالعات موردي 
مبتني بر پايگاه هاي اطالعاتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نشان 
مي دهد كه اين موضوع بسيار شايع بوده اس��ت؛ از اين رو اصالح نظام 
هدفمندي يارانه ها با رويكرد حذف يارانه خانوارهاي برخوردار ضروري 
است. در حالي باالخره مس��ئوالن به اين فكر افتاده اند كه پايگاه هاي 
اطالعاتي جام��ع را براي غربالگ��ري يارانه بگيران تش��كيل دهند كه 
همواره دليل اصلي عدم ورود خود به جداسازي ثروتمندان از يارانه را 
نبود اطالعات دقيق عنوان كرده و نگران بودند كه در اين بين يارانه افراد 

نيازمند را به طور اشتباه حذف كنند. 
طي تمام دوران پرداخت يارانه نقدي و زماني كه دولت بر اساس قانون 
مكلف به غربالگري يارانه بگيران بود، هيچ گاه معيارهاي حذف را به طور 
مشخص اعالم نكرد، ولي آنچه در س��ال هاي اخير در سامانه دريافت 
اعتراضات يارانه بگيران حذف ش��ده وجود داشت، درخواست دريافت 
اطالعاتي در رابطه با اشتغال، خودرو، معامالت و دارايي افراد يارانه بگير 
بود كه ظاهراً از طريق آن هم دولت نتوانس��ته بود اقدامي انجام دهد؛ 
چراكه در زماني كه دولت حدود دو سال پيش ۴ميليون نفر را از دريافت 
يارانه كنار گذاش��ت، با اعتراض گس��ترده اي مواجه ش��د و در نهايت 

900 هزار نفر را بار ديگر به ليست يارانه بگيران برگرداند.

حساب کشی از حقوق مديران دولتي
همزمان با انتقال وظيفه پيگيري سامانه حقوق و دستمزد از سازمان برنامه به وزارت اقتصاد

انتقال مسئوليت عملياتي كردن سامانه حقوق 
و دستمزد مديران از سازمان امور استخدامي 
)تابعه سازمان برنامه و بودجه ( به خزانه داري 
كل كش�ور )تابعه وزارت اقتصاد( اين نگراني 
را ايجاد كرده است كه شفاف سازي دريافتي 
مديران شركت هاي تابعه وزارتخانه ها از قلم 
بيفتد زيرا خزانه داري احاطه اي بر بس�ياري 
از ش�ركت هاي دولتي ندارد و اين شركت ها 
دخل و خرج ه�اي خاص خ�ود را دارند، حال 
آنكه مصاديق حقوق هاي نجومي نش�ان داد 
اين دست از پرداخت ها در حوزه شركت هاي 
دولتي چ�ون بانك ها و بيمه ه�ا رخ مي دهد. 
به گزارش جوان، اقتصاد ايران دولتي است و ذيل 
هر وزارتخانه دريايي از ش��ركت هاي قد و نيم قد 
وجود دارد ك��ه همانطور كه بودج��ه عمومي و 
بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات 
وابسته به دولت نشان مي دهد عمده گردش مالي 
دولت در حوزه شركت ها است، حال از آنجايي كه 
مصاديق افشا شده از فيش هاي نجومي مديران 
دولتي نش��ان مي داد عمده اي��ن پرداخت ها در 
حوزه شركت هاي دولتي انجام گرفته بود، از اين 
رو محل پرسش آن است كه آيا در سامانه حقوق 
و دستمزد مديران، دستمزد مديران شركت هاي 

دولتي هم انعكاس مي يابد يا خير؟
متأسفانه با گذشت چندين سال از وعده راه اندازي 
سامانه حقوق و دستمزد هنوز به شكل ملموس 
شاهد عملياتي شدن اين سامانه نيستيم؛ البته 
چندين مرتبه رئيس سازمان امور استخدامي از 
كم لطفي ساير قوا در همراهي با عملياتي شدن 
كامل اين سامانه گاليه كرده بود، اما آنچه كه هم 
اكنون در حوزه دولت محل پرس��ش است نحوه 
انعكاس حقوق و دس��تمزد مديران شركت هاي 

دولتي در سامانه مذكور است. 
بر كسي پوشيده نيس��ت كه بي انضباطي مالي 
دولت در بخش بودجه عمومي و ش��ركت ها چه 
مشكالت قابل مالحظه اي را براي اقتصاد ايران 
و به ويژه ارزش پول ملي ايجاد كرده اس��ت، در 
همين راستا وقتي ريشه چالش هاي حوزه بانكي 
كشور را نيز بررسي مي كنيم، مي بينيم كه عدم 
انضباط مالي دولت، عماًل بانك ها را نيز با چالش 
اضافه برداش��ت از بانك مركزي روب��ه رو كرده 
است، از اين رو كنترل هزينه هاي جاري در بخش 
بودجه عمومي و ش��ركت هاي دولتي از اهميت 
ويژه اي برخوردار اس��ت كه انع��كاس حقوق و 
دس��تمزد مديران دولتي كه عدد آنها در حدود 
2۵0هزار مدير عنوان مي شود گام مهمي است. 

در ش��رايطي كه هزينه هاي جاري دولت در هر 
ماه به ارقام بيش از 2۱هزار ميليارد تومان رسيده 
است و ديگر درآمدهاي نفت و ماليات پاسخگوي 
اين هزينه ها نيست، به طوري كه كسري بودجه، 
استقراض و آينده فروشي منتج به كاهش ارزش 
پول ملي غير قابل انكار است و حوزه شركت هاي 
دولتي در بعد عملك��رد و ش��فافيت دارايي ها، 
هزينه ه��ا و درآمدها حداقل ب��راي عموم مردم 

وضعيت تقريباً نامشخصي دارد. 
گفتني است كه هر ساله معموالً ۷0 تا 80 درصد 
بودجه كل كش��ور به مقوله بودجه شركت ها و 
بانك ها و مؤسسات وابس��ته به دولت اختصاص 
دارد، به طور نمونه در اليحه بودجه سال جاري 
حجم بودجه عمومي در حدود ۴00هزار ميليارد 
توم��ان و حج��م بودج��ه ش��ركت ها در حدود 

۱200هزار ميليارد تومان است. 
در اين مي��ان، به رغم آنكه رس��وايي حقوق هاي 
نجومي در بعد شركت هاي دولتي و عموماً بانك ها 
و بيمه ها رخ داد، اما امروز شفافيت دستمزدهاي 
مديران اين بخش ها به واسطه راه اندازي ابزاري 
چون سامانه حقوق و دستمزد در هاله اي از ابهام 
قرار دارد به ويژه آنكه انتقال مسئوليت عملياتي 
كردن سامانه حقوق و دستمزد از سازمان برنامه 

و بودجه به وزارت اقتص��اد و خزانه داري بر ابهام 
مذكور افزوده است. 

   نگراني بحق يك مسئول 
در همين باره، همتعلي ش��اه نظري، رئيس امور 
مديريت مش��اغل و نظام هاي پرداخت سازمان 
اداري و اس��تخدامي، با انتقاد از انتقال س��امانه 
حقوق و دس��تمزد به خزان��ه  داري در گفت وگو 
بامه��ر اظهار داش��ت: م��ن تص��ور مي كنم كه 
جا به جايي و واگذاري سامانه حقوق و دستمزدها 
به خزانه داري خيلي مناس��ب نبود؛ چراكه اين 
واگذاري و جا به جايي عماًل باعث مي ش��ود كه 
زمان قابل مالحظه اي براي كسب همان تجربيات 
س��ابق اتالف ش��ود ولي چون قانون است، بايد 

اجرا شود. 
  خزانه داري به همه شركت ها احاطه ندارد

رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت 
سازمان اداري و استخدامي گفت: همچنين بايد 
توجه داشت كه خزانه داري به همه دستگاه هاي 
دولتي بودجه نمي دهد و صرفاً اطالعات سازمان ها 
و مجموعه هايي كه به آنه��ا بودجه مي دهد را در 
اختيار دارد و از دستگاه هايي كه خودشان از طريق 
ش��ركت ها و مجموعه هاي خودشان درآمدزايي 
مي كنند، اطالعات به روز ندارد. بحث مهمي كه 
امروز بايد به آن توجه كرد، اين اس��ت كه امروز 
تقريباً همه دريافتي يكساني ندارند و در شركت ها 
از جمله نفت يا بنادر و كشتيراني دستگاه ها داراي 

مقررات خاص و متفاوت هستند. 
شاه نظري در برابر اين پرسش كه آيا وزارت نفت 
اطالعات را كامل وارد سامانه كرده است؟ تصريح 
كرد: هنوز اطالعات تكميلي را در سامانه حقوق 
و دستمزدها وارد نكرده است. البته درباره وزارت 
نفت بايد بگويم كه وزارت نفت به تنهايي خيلي 
پرسنل ندارد. ش��ركت ملي نفت پرسنل زياد و 
به تبع آن پرداختي هاي زي��ادي دارد كه هنوز 

اطالعات آن وارد سامانه نشده است. 
   شركت ها از وزارتخانه ها مهمتر است

 در همين راستا بايد گفت كه بودجه وزارت نفت 
در برابر ش��ركت ملي نفت اصاًل رقمي به شمار 
نمي رود و همين نسبت در س��اير وزارتخانه ها و 
برخي از شركت هاي تابعه شان برقرار است، مثاًل 
در وزارت راه و شهرس��ازي بودج��ه وزارتخانه با 
بودجه شركت زيربناهاي حمل و نقل كشور اصاًل 
قابل قياس نيس��ت يا اينكه بين وزارت اقتصاد 
و مجموعه هاي تابعه اي چ��ون بانك ها و بيمه ها 
و گم��رك و... نيز همين نس��بت صدق مي كند 
از اين رو شفافيت حقوق و دس��تمزد در بخش 
شركت هاي دولتي كه هر ساله ۷0 تا 80 درصد 
بودجه كل كشور را به خود اختصاص مي دهند از 

اهميت قابل مالحظه اي برخوردار است.

سيد عادل ميرزاده

هادی  غالمحسينی
  گزارش

كاهش ۲۰ درصدي قيمت گوشي هاي همراه تأثير سيل امسال بر توليد گندم كشور
ب�ا وج�ود وق�وع س�يل در فروردي�ن 
امس�ال توليدات گن�دم كاه�ش نمي يابد. 
به گزارش تس��نيم، نوربخش حاتمي رئيس 
س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان كرمانشاه 
اظهار داش��ت: در جريان س��يل فروردين ماه 
9۱ هزار و 2۳۴ هكتار از اراضي گندم استان 
متحمل خسارت شد كه 6۳ هزار و ۳۵0 هكتار 

ديم و مابقي آبي است. 
وي افزود: با اين خسارت توليد گندم 9۴هزار 
تن نسبت به پيش بيني ها كاهش پيدا مي كند، 
اما چون در مزارع ديگر افزايش عملكرد وجود 
دارد نس��بت به س��ال گذش��ته تغييري ايجاد 

نمي شود. 
وي با بيان اينكه استان كرمانشاه در زمينه توليد 
گندم نه تنها خودكفا است بلكه بخش زيادي از 
گندم به اس��تان هاي همجوار صادر مي ش��ود، 
عنوان كرد: ايران در توليد گندم خودكفاست و 
مازاد بر نياز كشور نيز توليد مي شود، بنابراين 

نيازي به واردات گندم وجود ندارد. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه 

با اشاره به ش��رايط نامناس��ب پرداخت خريد 
تضميني گندم به كش��اورزان در سال گذشته 
گفت: امس��ال تمهيدات��ي براي اي��ن موضوع 
انديشيده شده اس��ت كه در كوتاه ترين زمان 

بهاي گندم كشاورزان پرداخت شود. 
حاتمي با بيان اينكه 6۷۱ دس��تگاه كمباين 
بومي در استان كرمانش��اه وجود دارد، بيان 
كرد: در چند سال اخير با استفاده از تسهيالت 
ارزانقيمت تعداد زيادي كمباين مدرن و ۵00 
كمباين غيربوم��ي نيز براي برداش��ت وارد 
استان شده است و درخواست شده كمباين 
مدرن با كمترين ميزان ريزش گندم به استان 

اعزام شود. 
وي با اش��اره به اينك��ه هيچ كمباين��ي بدون 
دريافت كارت معاينه فني حق برداشت گندم 
ندارد، افزود: در مواردي رانندگان كمباين هاي 
متخلف به مراجع قضايي ارجاع داده شده اند، 
زيرا يك��ي از فاكتورهاي اقتص��اد مقاومتي در 
بخش كشاورزي رساندن ضايعات به كمترين 

ميزان ممكن است.

ب�ا ثب�ت س�فارش ۳ميلي�ون گوش�ي همراه 
آين�ده  روزه�اي  در  كاال  اي�ن  قيم�ت 
بي�ش از ۲0درص�د كاه�ش پي�دا مي كن�د. 
رامين نورقلي پور، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خانه ملت، 
درباره تأثير ثبت سفارش ۳ميليون گوشي همراه 
بر قيمت اين محصول گفت: با تخصيص ارز نيمايي 
براي واردات گوشي همراه و ورود وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات به موضوع قيمت گوش��ي هاي 

همراه پيش بيني مي شود قيمت موبايل در روزهاي 
آينده بيش از 20 درصد كاهش پيدا كند. 

نماينده مردم كردكوي، تركمن، بندرگز و گميشان 
در مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه حدود 
۳ميليون گوش��ي همراه ثبت سفارش شده است 
كه پس از ورود به بازار زمينه كاهش قيمت موبايل 
را فراهم مي كند، افزود: كاهش نرخ ارز در روزهاي 
اخير و پيش بيني گس��ترش روابط اقتصادي افت 

قيمت موبايل در هفته هاي آينده را رقم مي زند. 
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